
 

 Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej. 

    Od dzisiaj odmawiamy kolejną  tajemnicę różańca  św.. 
 
 We wtorek o godz. 16.oo przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. 

Przygotowanie do bierzmowania! Uczniowie aktualnych klas 8. Będą bierzmowani  
po ich „odpowiednim przygotowaniu” przez duszpasterzy, które na dzień 
dzisiejszy prawie powszechnie zostało zawieszone. Ten model pozostaje 
jedynym „scenariuszem” obowiązującym w naszej diecezji, dlatego prosimy o 
przyjęcie go ze zrozumieniem. 
 

 W czwartek  wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego.                      
Parafian  chorych   zapraszam  na  Mszę św. do kościoła parafialnego o 
godz.10.oo. Po Mszy św. zostanie udzielone błogosławieństwo lurdzkie. 
Wszystko odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 
 W niedzielę  święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.  

Rozpoczyna się 40-Godzinne Nabożeństwo. Już dzisiaj zapraszam do udziału: w 
niedzielę i wtorek w kościele parafialnym, w poniedziałek w Żyrowej. 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Jasionej     -    ul. Myśliwca 1 - 11  
- Żyrowej     -    ul. Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny 

 
 Przypomnienie niektórych  postanowień  dekretu biskupa opolskiego na czas epidemii      

- W liturgii może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2  powierzchni kościoła.                              . 
- Z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej mogą 
korzystać :  osoby w podeszłym wieku i inne poważnie zagrożone z uwagi na tzw. 
choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywające 
w kwarantannie i samoizolacji, odczuwające wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz ci 
wszyscy, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu 
na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła). 

- Odwiedziny chorych , jak i przygotowanie do przyjęcia sakramentów św. 
odbywa się w reżimie  sanitarnym.                                                                                                                              
Stosowanie się do tych zasad jest okazaniem miłości  bliźnim.  Sobie też.                 

Niedziela V zwykła 
07. 02. 2021  
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